Wiadomości Adwokatury 22 maja 2020 r.
Prezes NRA w obronie praw osób protestujących
na ulicach
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, przesłał pisma do Komendanta
Głównego Policji oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z działaniami
podjętymi wobec osób protestujących na ulicach.
Obywatele mają konstytucyjne prawo do wyrażania i demonstrowania swoich poglądów. Mają prawo
wyrażać swój sprzeciw wobec sytuacji w jakiej się znaleźli oni i inne osoby dotknięte kryzysem
ekonomicznym lub by zwrócić uwagę na problemy, które dotykają szerokich kręgów społeczeństwa podkreśla prezes NRA.
- Sposób, w jaki policjanci traktują protestujących, wywożąc ich do komisariatów odległych
kilkadziesiąt kilometrów od miejsc demonstrowania, zmusza do wniosku, iż celem nie jest troska o
bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa, lecz zastraszanie ludzi przez stosowaną opresję. Nie taka
powinna być rola Policji w demokratycznym państwie prawa. – czytamy w piśmie do KGP.
Z kolei w piśmie do Głównego Inspektora Sanitarnego Prezes NRA wyraził sprzeciw wobec nakładania
wysokich kar pieniężnych na uczestników protestów. - Jako prezes samorządu adwokackiego, w
imieniu środowiska, którego powinnością jest stanie na straży praw każdego obywatela, apeluję o
powstrzymanie działań inspektoratów sanitarnych niezgodnych z prawem i elementarnymi zasadami
moralnymi. – napisał adw. Jacek Trela.

(czytaj pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego)

(czytaj pismo do Komendanta Głównego Policji)

Prezydium NRA o przywróceniu pracy orzeczniczej
sądów
Prezydium NRA zwróciło się z apelem do prezesów sądów powszechnych oraz prezesów
sądów administracyjnych o zapewnienie takiej organizacji pracy, by realizując postulat
przywrócenia
działalności
orzeczniczej
sądów,
zagwarantować
pełnomocnikom
procesowym możliwość bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych w pełnym
zakresie.
W przyjętej 19 maja br. uchwale Prezydium NRA postuluje o zapewnienie sprawnej obsługi
administracyjnej interesantów, w tym czytelni sądowych. Adwokaci zaniepokojeni są zmianowym i
rotacyjnym systemem pracy sądów. - Praca sądów winna być zorganizowana w taki sposób by
uwzględniała uzasadnione interesy pełnomocników procesowych, w tym prawo do odpoczynku. czytamy.
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Prezydium NRA zaznacza też, że regulacje ustawowe są niewystarczające. Przepisy nie gwarantują
ochrony interesów obywateli – uczestników postępowań sądowych lub ich pełnomocników
dotkniętych skutkami COVID-19. Brakuje regulacji gwarantujących osobom zakażonym wirusem
SARS-CoV-2, poddanym kwarantannie czy chorym na COVID-19 właściwej ochrony procesowej.
Czytaj uchwałę

Stanowisko NRA, HFPCz i KIRP ws. wyboru
sędziego ETPCz
Naczelna Rada Adwokacka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Krajowa Izba Radców
Prawnych wydały wspólne stanowisko w sprawie wyboru sędziego Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka.

31 października 2021 r. upłynie 9 – letnia kadencja Sędziego ETPC prof. dr. hab.
Krzysztofa Wojtyczka.
Polska została zaproszona do przedstawienia listy trzech kandydatów na to
stanowisko do dnia 8 marca 2021 r.
Jak wskazał Komitet Zarządzający Praw Człowieka Rady Europy, krajowa część
procedury stanowi najważniejszy element całego procesu wyłonienia nowego
sędziego ETPC.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Izba
Radców Prawnych postanowiły skierować pismo do Ministra Spraw Zagranicznych,
które zawiera uwagi i rekomendacje dotyczące polskiej procedury ws. wyłonienia
kandydatów lub kandydatek na urząd sędziego ETPC.

Europejski Trybunał Praw Człowieka strażnikiem naszych praw
ETPC pełni szczególną rolę w zapewnieniu przestrzegania standardów ochrony praw człowieka w
Europie. Jest to mechanizm, dzięki któremu jednostki mogą indywidualnie egzekwować prawa
gwarantowane im przez Konwencję. Tylko w 2019 r. do Trybunału wpłynęło 44500 skarg, z czego
1834 skierowano przeciwko Polsce. W tym okresie rządowi Rzeczypospolitej Polskiej
zakomunikowane zostały 253 sprawy, a w 12 sprawach ETPC wydał wyroki.

Dwuetapowa procedura wyboru sędziego ETPC
Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka wyboru sędziego ETPC dokonuje Zgromadzenie
Parlamentarne Rady Europy z listy 3 kandydatów przedstawionej przez Państwo- Stronę Konwencji.
Procedura krajowa musi cechować się przede wszystkim demokratycznym charakterem, otwartością
(niedyskryminacją) i transparentnością. Tymi zasadami powinien kierować się również krajowy
zespół odpowiedzialny za wyłonienie trójki kandydatów.
Procedura krajowa zgodna ze standardami
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W piśmie do Ministra Spraw Zagranicznych jego sygnatariusze zarekomendowali m.in.:
aby zespół odpowiedzialny za wyłonienie listy kandydatów składał się z przedstawicieli
władzy wykonawczej, sądowniczej, jak również reprezentantów organizacji pozarządowych i
samorządów prawniczych, a także aby było to grono eksperckie o charakterze apolitycznym,
składające się z osób o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym i reprezentujące osoby
obojga płci;
przeprowadzenie wysłuchania kandydatów przez komisję sejmową, z udziałem
przedstawicieli ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie oraz
przedstawicieli organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw człowieka;
umożliwienie przedstawicielom mediów oraz organizacji pozarządowych monitorowania
rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych z potencjalnymi kandydatami, albo publiczne
udostępnienie transmisji z ich przebiegu;
publikowanie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych szczegółowych informacji na
temat kolejnych etapów i przebiegu krajowego postępowania ws. wyłonienia kandydatów na
urząd sędziego ETPC.
Od procedury się zaczyna…
Wprowadzenie procedur ws. wyłonienia kandydatów na urząd sędziego ETPC zgodnych z
europejskimi wytycznymi i standardami jest niezbędne do wyboru odpowiedniego kandydata na to
stanowisko. W konsekwencji zaś wpływa na jakość, skuteczność i legitymację całego europejskiego
systemu ochrony praw człowieka. Prawidłowe uregulowanie postępowania wyboru kandydatów na
urząd sędziego w ETPC jest istotne dla interesu publicznego, działanie na rzecz którego pozostaje
jednym z podstawowych obowiązków polskiego rządu.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Izba Radców
Prawnych będą wspólnie monitorowały wybór kandydatów na sędziego Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka.

(czytaj list do MSZ)

Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości –
szkolenia online dla adwokatów
Naczelna Rada Adwokacka organizuje Adwokacką Akademię Przedsiębiorczości. Jest to
program skierowany do adwokatów, mający na celu przekazanie kompleksowej wiedzy i
wsparcia w dążeniu do rozwoju kompetencji, mających wpływ na rozwój kancelarii oraz w
efekcie osiągnięcie stabilnej pozycji zawodowej. Zgodnie z najnowszymi opracowaniami
na temat rozwoju usług prawniczych, rynek usług będzie wymagał od adwokatów rozwoju
następujących kluczowych kompetencji:
1. przedsiębiorczość;
2. podstawowe zdolności informatyczne;

3/6

3. zdolności w zarządzaniu (także zarządzanie projektami);
4. zdolności innowacyjne;
5. zdolności psychologiczne;
6. zdolności w finansach i rozliczeniach;
7. kodowanie, zarządzanie danymi i monitorowanie algorytmów;
8. Inne np. system wartości, empatia, strategia, umiejętności komunikacyjne.

Pierwsze szkolenie online w ramach Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości odbędzie
się już 28 maja 2020r. w godz. 15:00 – 18:00 poprzez platformę Zoom.
TEMAT: Współpraca z klientami i w ramach zespołu w dobie pracy zdalnej.
Naszym celem jest przybliżenie Państwu narzędzi i zasad pracy zdalnej, która, według dostępnych
analiz rynku, pozostanie z nami nawet po zakończeniu pandemii COVID 19. Szkolenie odbędzie się w
blokach po 45 minut, z dwiema przerwami.
Program szkolenia:
Część 1: Organizacja spotkań online, zasady i dostępne narzędzia.
Część 2: Organizacja zdalnej współpracy z Klientem. Narzędzia.
Część 3: Cyfrowa kancelaria: jak dostępne narzędzia mogą usprawnić pracę zespołu i współpracę z
klientami.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (pobierz formularz)
do dnia 26 maja 2020r. i odesłanie go na adres:
biuro.prasowe@nra.pl Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zgłoszone otrzymają link do spotkania oraz wymogi techniczne na wskazany email przed
rozpoczęciem szkolenia.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny i umożliwia uzyskanie 2 punktów szkoleniowych.
Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych
samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu
decyzji o udziale online w szkoleniu.
Prowadząca:
Anna Gnoińska: założycielka i partner zarządzający REVIT.HR. Doświadczenie zdobywała jako
dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialna za HR, komunikację i zarządzanie zmianą i cyfrową
transformację w obszarze zasobów ludzkich. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w
sektorze bankowym, mediów, energetycznym i technologicznym. W REVIT.HR praktykuje współpracę
zdalną z klientami i zespołem konsultantów oraz doradza klientom, jak przygotować i przeprowadzić
cyfryzację przedsiębiorstwa. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach
NEOMA Business School.
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Serdecznie zapraszamy!
Adw. Anisa Gnacikowska
Adw. Małgorzata Krzyżowska

Nabór Rady Europy na stanowisko: Assistant
Lawyer - Poland do ETPCz
Rada Europy rozpoczęła nabór na stanowisko: Assistant Lawyer - Poland do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ramach programu skierowanego do młodych
prawników (poniżej 35 r.ż) Junior Professional Programme.
Zainteresowane osoby mogą aplikować on-line wypełniając, wyłącznie w języku angielskim lub
francuskim, internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Rady Europy www.coerecruitment.com najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 roku (wypełnienie formularza może zająć kilka
godzin).
Szczegółowe informacje o warunkach pracy na tym stanowisku, wymaganiach wobec kandydatów i
procesie rekrutacyjnym znajdują się w załączonym dokumencie.
(czytaj dokument)

Adwokaci Gutowski i Kardas: zmiany w kc w
ramach tarczy 3.0
Szczególne regulacje dotyczące przeciwdziałania skutkom epidemii Covid-19 co rusz służą
do wprowadzenia stałych zmian w systemie prawa - zwracają uwagę adw. prof. dr hab.
Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas we wspólnym felietonie, który ukazał
się 19 maja na łamach "Rzeczpospolitej".
Przykładem jest dodany do kodeksu cywilnego w ramach tarczy 3.0 przepis art. 387 [1] k.c. "Nowe
uregulowania można było rozwinąć i zwsiększyć poziom ochrony dłużnika bez koniecznosci
paraliżowania praktyki przewłaszczenia na zabezpieczenie."
(czytaj felieton)

Seminarium internetowe UIA: COVID-19 i powrót
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sportów
Seminarium internetowe UIA „COVID-19 i powrót sportów” odbędzie się 27 maja 2020
roku w godz. 17:00 – 18:30.
Panel ekspertów omówi biznesowe, operacyjne, medyczne i prawne skutki pandemii koronawirusa w
sporcie zawodowym na całym świecie.
Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
(strona rejestracji)

Seminarium online: prawo konkurencji w
kontekście COVID-19
Seminarium internetowe UIA poświęcone najnowszym informacjom na temat prawa
konkurencji w kontekście COVID-19, odbędzie się 28 maja 2020 roku w godz. 18:30 –
20:00.
Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
(strona rejestracji)
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